คำอธิ บำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 05-51 คำขอยกเว้นภำษี สรรพสำมิ ต แก้วเลดคริ สตัลและแก้วคริ สตัลอื่นๆ ที่นำไปใช้
เป็ นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในกำรผลิ ตสิ นค้ำหรือสิ่ งของอื่น
หมวดข้อมูล
ตามแบบ
สาหรับ
เจ้าหน้าที่

ชื่อข้อมูล
ทะเบียนรับเลขที่

วัน เดือน ปี ทีร่ บั
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั

สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

เรียน สรรพสามิต
พืน้ ที่

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หน่วยงานตามลาดับการรับ
หนังสือ ซึง่ เริม่ ลาดับที่ 1
สาหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ทีไ่ ด้รบั แบบฟอร์ม
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ทีไ่ ด้ทา
การรับแบบฟอร์ม และมีช่อื
พร้อมทัง้ ตาแหน่งในวงเล็บ
ชัดเจน
ชื่อสานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่

ตัวอย่างข้อมูล
4234

2 พ.ค. 2562
นางสวัสดี มีเฮง
(นักวิชาการ
สรรพสามิต)
ชลบุรี 2

ชื่อผูป้ ระกอบ
ชื่อผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมหรือ บริษทั เครื่อง
อุตสาหกรรม/ผูน้ าเข้า ผูน้ าเข้า
แก้ว (ประเทศ
ไทย) จากัด
ชื่อโรงอุตสาหกรรม ชื่อโรงอุตสาหกรรม
บริษทั เครื่อง
แก้ว (ประเทศ
ไทย) จากัด
เลขประจาตัวผูเ้ สีย
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีของผู้ 1785014792
ภาษี
ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้
นาเข้า
ทะเบียนสรรพสามิต เลขทีท่ ะเบียนสรรพสามิตของ 0115554005429
เลขที่
ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมหรือผู้
นาเข้า
สถานทีต่ งั ้ เลขที่
บ้านเลขทีข่ องทีอ่ ยู่ผปู้ ระกอบ 999
อุตสาหกรรมหรือผูน้ าเข้า

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ตรอก/ซอย

ความหมาย

ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้
นาเข้า
ตาบล/แขวง
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้
นาเข้า
อาเภอ/เขต
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้
นาเข้า
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่ผปู้ ระกอบ
อุตสาหกรรมหรือผูน้ าเข้า
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้
นาเข้า
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของผู้
ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้
นาเข้า
ขอ  ส่งสินค้าทีผ่ ลิต ประสงค์สง่ สินค้าทีผ่ ลิตได้จาก
ได้จากโรง
โรงอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ขอ  นาเข้าสินค้า ประสงค์นาเข้าสินค้า
ลาดับที่
ลาดับทีข่ องรายการ
ชื่อสินค้าและชนิด
ชื่อสินค้าตามพิกดั อัตราภาษี
ขนาดหรือแบบหรือ รายการขนาดหรือแบบหรือรุ่น
รุ่น
ของสินค้าทีผ่ ลิต/นาเข้า
จานวนสินค้า (หน่วย) ระบุขอ้ มูล จานวน/ปริมาณ
ราคาสินค้าต่อหน่วย ราคาสินค้าต่อหน่วยตามแบบ
(บาท)
แจ้งราคา ภส.02-01 หรือใบ
invoice

ตัวอย่างข้อมูล
-

-

บางละมุง

ชลบุรี
20150

038-955000



1
แก้วคริสตัล
รุ่น abc1
10 ชิน้
119.64

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
มูลค่าสินค้า (บาท)

ความหมาย

มูลค่าจากจานวนหน่วยคูณ
ราคาสินค้าต่อหน่วยทีผ่ ลิต/
นาเข้า
อัตราภาษีตามมูลค่า อัตราภาษีคดิ ตามมูลค่า (ร้อย
ร้อยละ
ละ) ตามประเภทพิกดั สินค้า
ภาษีสรรพสามิต:
ภาษีสรรพสามิตจะเท่ากับ
บาท [ภาษี
ปริมาณสินค้าคูณกับอัตราภาษี
สรรพสามิตทีต่ อ้ ง
ตามปริมาณ
ชาระ]
กรณีเสียภาษีตามปริมาณหรือ
มูลค่ารวมของสินค้าในรายการ
นัน้ คูณอัตราภาษีตามมูลค่า
กรณีเสียภาษีตามมูลค่า ระบุ
เป็ นบาท ไม่ตอ้ งระบุเป็ น
สตางค์
ภาษีสรรพสามิต: สต. จานวนเศษสตางค์ 2 หลัก (ปั ด
[ภาษีสรรพสามิตที่
จุดทศนิยมตามหลัก
ต้องชาระ]
คณิตศาสตร์) ของภาษี
สรรพสามิต
รวมภาษีสรรพสามิต ผลรวมของจานวนเงินภาษี
สรรพสามิตในทุกรายการ
ภาษีเก็บเพิม่ เพือ่
จานวนเงินภาษีมหาดไทยที่
กระทรวงมหาดไทย เก็บเพิม่ จากภาษีสรรพสามิต
รวมทัง้ สิน้
จานวนเงินรวมสุทธิทต่ี อ้ งชาระ
ทัง้ หมด
(ตัวอักษร) (...)
จานวนเงินรวมสุทธิทต่ี อ้ งชาระ
ทัง้ หมด (เขียนเป็ นรูปแบบ
ตัวอักษร)
ได้แนบหลักฐาน
จานวนเอกสารหลักฐาน
จานวน...ฉบับ
(ฉบับ) ทีย่ ่นื เป็ นหลักฐานใน
การขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต

ตัวอย่างข้อมูล
1,196.40

15
179

.46

179.46
17.95
197.41
หนึ่งร้อยเก้าสิบ
เจ็ดบาทสีส่ บิ เอ็ด
สตางค์
1

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ได้ตกลงขายสินค้า
ตามรายการข้างต้น
ให้แก่
เลขประจาตัวผูเ้ สีย
ภาษี

ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โดยผ่านตัวแทนหรือ
บุคคลอื่น ชื่อ...

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

ชื่อผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม/
ประกอบอุตสาหกรรมอื่นทีร่ บั
ซือ้ สินค้า
หมายเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี
อากรของผูป้ ระกอบ
อุตสาหกรรม/ประกอบ
อุตสาหกรรมอื่นทีร่ บั ซือ้ สินค้า
เลขทะเบียนสรรพสามิตของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม/ประกอบ
อุตสาหกรรมอื่นทีร่ บั ซือ้ สินค้า
บ้านเลขทีข่ องทีอ่ ยู่ผรู้ บั ซือ้
สินค้า
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่ผรู้ บั
ซือ้ สินค้า
ชื่อถนนของทีอ่ ยู่ผรู้ บั ซือ้ สินค้า
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่
ผูร้ บั ซือ้ สินค้า
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่
ผูร้ บั ซือ้ สินค้า
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่ผรู้ บั ซือ้
สินค้า
รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่ผรู้ บั ซือ้
สินค้า
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของ
ผูร้ บั ซือ้ สินค้า
ชื่อตัวแทนหรือบุคคล/นิติ
บุคคลของผูป้ ระกอบ
อุตสาหกรรมทีซ่ อ้ื สินค้าจากผู้
ประกอบอุตสาหกรรม/ผูน้ าเข้า

บริษทั ไทยแก้ว
จากัด
2496183495

45302174685

111/1
ท่าไทร
นครชัย
อุบลราชธานี
77810
031-957654
-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
เลขประจาตัวผูเ้ สีย
ภาษี

ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
ลงชื่อ... (...)
วันที.่ .. เดือน... พ.ศ
....

ความหมาย
หมาบเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี
อากรตามประกาศของ
กรมสรรพากรของตัวแทนหรือ
บุคคลอื่น/นิตบิ ุคคล
เลขทะเบียนทีส่ รรพสามิตออก
ให้ ตัวแทนหรือบุคคลอื่น/นิติ
บุคคล
บ้านเลขทีข่ องทีอ่ ยู่ตวั แทนหรือ
บุคคลอื่น
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่
ตัวแทนหรือบุคคลอื่น
ชื่อถนนของอยู่ตวั แทนหรือ
บุคคลอื่น
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่
ตัวแทนหรือบุคคลอื่น
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่
ตัวแทนหรือบุคคลอื่น
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่ตวั แทนหรือ
บุคคลอื่น
รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่ตวั แทน
หรือบุคคลอื่น
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของ
ตัวแทนหรือบุคคลอื่น
ลงชื่อผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษี พร้อม
ชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ทีย่ ่นื แบบ

ตัวอย่างข้อมูล
-

-

ปี ใหม่ ยังยื
่ น
2 พ.ค. 2562

หมวดข้อมูล
ตามแบบ
สาหรับเจ้า
พนักงาน
สรรพสามิต

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

ได้ตรวจสอบหลักฐาน เจ้าพนักงานสรรพสามิตระบุ
ตาม...
รายละเอียดการตรวจสอบ

ทีร่ อ้ งขอแล้ว
ครบถ้วนถูกต้อง

จานวน/ปริมาณ

10 ชิน้

ระบุขอ้ มูล จานวนหรือปริมาณ
สินค้าทีข่ อยกเว้นภาษี
เป็ นเงินภาษี
จานวนเงินภาษีสรรพสามิต
สรรพสามิต...บาท
รวมในหน่วยบาทและเศษ
สตางค์ของรายการสินค้าที่
ต้องการขอยกเว้นภาษี
เงินเก็บเพิม่ เพือ่
จานวนเงินภาษีเก็บเพิม่ เพือ่
กระทรวงมหาดไทย... กระทรวงมหาดไทยรวมใน
บาท
หน่วยบาทและเศษสตางค์ของ
รายการสินค้าทีต่ อ้ งการขอ
ยกเว้นภาษี
รวมเป็ นภาษีทงั ้ สิน้ ... จานวนรวมของเงินภาษี
บาท
สรรพสามิตของทุกรายการ
สินค้าทีต่ อ้ งการขอยกเว้นภาษี
ลงชื่อ... (...) ตาแหน่ง ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
ทีต่ รวจสอบหลักฐาน พร้อม
ชื่อ-ชื่อสกุล ในวงเล็บชัดเจน
และตาแหน่ง
วันที.่ .. เดือน... พ.ศ วัน/เดือน/ปี ทีเ่ จ้าพนักงาน
....
สรรพสามิตตรวจสอบ
ความเห็นของ
ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชา
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือ เหนือขึน้ ไป
ขึน้ ไป
ลงชื่อ... (...) ตาแหน่ง

วันที.่ .. เดือน... พ.ศ
....

วัน/เดือน/ปี ทีผ่ บู้ งั คับบัญชา
เหนือขึน้ ไปพิจารณา

179.46

17.95

197.41 (หนึ่ง
ร้อยเก้าสิบเจ็ด
บาทสีส่ บิ เอ็ด
สตางค์)
ชมพู่ มะเหมีย่ ว
เจ้าหน้าทีต่ รวจ
สรรพสามิต 7
2 พ.ค. 2562
เห็นควรอนุมตั ิ

นางสวัสดี มีเฮง
(นักวิชาการ
สรรพสามิต)
2 พ.ค. 2562

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
คาสัง่
 อนุ มต
ั ิ
 ไม่อนุ มต
ั ิ
 อื่นๆ
ลงชื่อ... (...)
สรรพสามิตพืน้ ที่

วันที.่ .. เดือน... พ.ศ
....

ความหมาย
ระบุคาสัง่
กรณีสรรพสามิตพืน้ ทีอ่ นุมตั ิ
กรณีสรรพสามิตพืน้ ทีไ่ ม่อนุมตั ิ
กรณีอ่นื ๆ พร้อมระบุ
รายละเอียด
ลงชื่อสรรพสามิตพืน้ ที่ พร้อม
ชื่อ-ชื่อสกุล ในวงเล็บชัดเจน
และตาแหน่ง

ตัวอย่างข้อมูล


-

ธนภัทร สิทธิ
ประสงค์
สรรพสามิตพืน้ ที่
ชลบุรี
วัน/เดือน/ปี ทีส่ รรพสามิตพืน้ ที่ 2 พ.ค. 2562
พิจารณา

